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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-02-05 kl. 17:00-18:30

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)
Ingemar Persson (S)
Alexandra Hellman (V)
Rasmus Carlsson (C)
Patrick Angelin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Katarina Kristina Olsson (S)
Joseph Prai (S)
Ahrne Christiansson (V)
Karl-Assar Bagewitz (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga närvarande

Aida Kiani (Nämndsekreterare)
Daniel Olsson (Valchef)

Utses att justera

Mats Svanberg
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§

1

Val av justerare

Sammanfattning

Valnämnden utser Mats Svanberg (M) att justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

2

Information från kansliet

Sammanfattning

Daniel Olsson, valchef, och Aida Kiani, valsamordnare, informerar valnämnden om
valkansliets organisation, rutiner i valnämnden, sammanträdesdagar, arvodering och
gruppmöten.
Beslut

1. Valnämnden anser sig vara informerade och lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

3

Val av ledamöter till valnämndens arbetsutskott

VN-2019-1
Sammanfattning

Valnämnden föreslås utse ledamöter till valnämndens arbetsutskott under perioden 2019-0205 – 2022-12-31 i enlighet med på sammanträdet framlagt förslag av de förtroendevalda.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden utser Eva Sjöstedt (S), Olle Schmidt (L) samt Mats Svanberg (M) till
ledamöter i valnämndens arbetsutskott under perioden 2019-02-05 – 2022-12-31.
Beslutsgång

Ordförande Eva Sjöstedt (S) föreslår att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter som ska
utgöras i följande turordning: Eva Sjöstedt (S), ordförande, Olle Schmidt (L), vice ordförande
och Mats Svanberg (M), andre vice ordförande.
Ordförande finner att valnämnden beslutar bifalla förslaget.

Paragrafen är justerad
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§

4

Sammanträdestider för valnämnden 2019

VN-2018-47
Sammanfattning

Valnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för 2019 i enlighet med upprättat förslag
i ärendet.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner sammanträdestider för 2019 i enlighet med upprättat förslag i
ärendet, med gjorda ändringar.
Beslutsgång

Ordförande Eva Sjöstedt (S) yrkar att föreslaget sammanträdesdatum för valnämnden den 30
april 2019 ändras till den 29 april 2019.
Ordförande finner att valnämnden beslutar bifalla förslaget.
Paragrafen är justerad
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§

5

Uppföljning av intern kontroll 2018

VN-2018-50
Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll
2018; huruvida granskningar och åtgärder har genomförts i enlighet med antagen
internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner rapporten.

Paragrafen är justerad
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§

6

Årsanalys 2018

VN-2019-7
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2018. Under 2018 har valnämnden fokuserat på
planering, genomförande och utvärdering av RKL-valet i september. Valnämnden har också
arbetat med förberedelser inför ett eventuellt extraval samt förberedelser inför EP-valet 2019.
Valkansliet har under året genomgått en organisationsförändring. Årsanalysen visar på ett
överskott på 1 390 tkr. Den positiva avvikelsen kan till största del förklaras med att det
statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 092 tkr högre jämfört med budget med anledning
av Malmös befolkningsökning.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner Årsanalys 2018.

Paragrafen är justerad
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§

7

Beslut om nämndsbudget 2019

VN-2018-48
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till nämndsbudget 2019.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner nämndsbudget 2019.

Paragrafen är justerad
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§

8

Revidering av attestförteckning

VN-2018-44
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till reviderad attestförteckning med anledning av förändringar i
valnämnden inför den nya mandatperioden.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar att redovisad attestförteckning ska börja gälla från och med 2019-0206.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Paragrafen är justerad
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§

9

Revidering av valnämndens arkivredovisning

VN-2019-3
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till reviderad arkivredovisning.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner i ärendet redovisad arkivredovisning.

Paragrafen är justerad
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§

10

Fastställande av valnämndens reglemente

VN-2018-45
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till fastställande av valnämndens reglemente.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner fastställande av valnämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Paragrafen är justerad
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§

11

Fastställande av delegationsordning

VN-2018-46
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock opraktiskt att nämnden
fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har
därför möjlighet att lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering.
Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller tjänsteperson.
Nämndens delegering regleras i kommunallagen (2017:725) 6 kap §§ 37–39.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar att fastställa delegationsordningen.
Paragrafen är justerad
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§

12

Beslut om placering av valsedlar och valsedeldistribution inför
Europaparlamentsvalet 2019

VN-2018-39
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till beslut om placering och distribution av valsedlar vid val till
Europaparlamentet 2019.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar att valsedlar vid valet till Europaparlamentet 2019 ska distribueras
och placeras i valsedelställ på det sätt och i den ordning som närmare redogjorts för i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§

13

Beslut om röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2019

VN-2019-5
Sammanfattning

Väljare som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen ska kunna rösta i förtid i en
röstningslokal. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha en
förtidsröstning. Inför Europaparlamentsvalet 2019 har 24 st. röstningslokaler identifierats
och valts ut till förtidsröstning. De utvalda lokalerna anses vara lämpliga utifrån tidigare
erfarenheter, tillgänglighet och att det på stället sker stor rörelse av människor. På valdagen
föreslås även tre röstningslokaler erbjuda möjlighet att rösta.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner föreslagna röstningslokaler till förtidsröstning i
Europaparlamentsvalet 2019.
Paragrafen är justerad
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§

14

Anmälan av delegerade beslut till valnämnden februari 2019

VN-2019-9
Sammanfattning

Enlig kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning.
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Paragrafen är justerad
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§

15

Inköp av gatupratare till Europaparlamentsvalet 2019

VN-2019-15
Sammanfattning

I samband med RKL-valet 2018 uppmärksammades behovet av tydligare skyltning i samband
med röstmottagningslokaler. Med anledning av detta behöver valkansliet köpa in 195 st.
gatupratare på vilka det tydligt ska framgå anvisning till vallokal. Kostnaden för detta är
139 094 kr exkl. moms.
Beslut

Valnämnden beslutar
1.Valnämnden ska köpa in 195 st. gatupratare till EP-valet 2019 med anvisning till
vallokal till ett pris av 139 094 kr exkl. moms.
2.Valnämnden justerar beslutet omedelbart.

Paragrafen är justerad
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§

16

Informationsärende - inbjudan till Länsstyrelsens utbildning inför 2019-års
val

VN-2019-8
Sammanfattning

Länsstyrelsen har bjudit in representanter från respektive valnämnd och de tjänstemän som
ska utbilda röstmottagare till utbildning inför valet till Europaparlamentet 2019. Länsstyrelsen
har meddelat att det finns utrymme för 5 personer per kommun att delta.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar att valnämndens presidium ska delta på Länsstyrelsens utbildning
inför 2019-års val den 5 mars 2019.
Beslutsgång

Ordförande Eva Sjöstedt (S) föreslår att valnämndens presidium deltar på Länsstyrelsens
utbildning.
Ordförande finner att valnämnden beslutar bifalla förslaget.
Paragrafen är justerad

